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MÖTEN
Under verksamhetsåret hölls 13 protokollförda möten. Av dessa var två föreningsmöten, Årsmötet den 25/3
hölls detta år digitalt där 13 medlemmar närvarade och Halvårsmötet den 28/10 där 9 medlemmar deltog.

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar i föreningen var under 2021 678 st.

ANSTÄLLD PERSONAL
Kansli

Vaktmästare
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(1/1-tid)
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(1/1-tid)
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(timanställd)
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(timanställd)
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(timanställd)

EKONOMI
Huvudstyrelsen redovisar en årsvinst om 1 146 544 kr för verksamhetsåret 2021. I detta är de erhållna
förluststöden för Corona på 1 198 000 kr inkluderade. Sektionen i sig gjorde därmed en årsförlust på 51 456 kr
under det gångna året. Det är första gången sedan 2012 som huvudstyrelsen redovisar ett negativt resultat.
Resultatet får dock anses som väldigt bra med hänsyn till omständigheterna samt det skenande elpriset under
slutet av året där kostnaden steg med närmare 300 000 kr jämfört med föregående år.
Rimbo Idrottsförenings samlade resultat för huvudstyrelsen, ishockeysektionen och fotbollssektionen, redovisar
en vinst för året om 987 953 kr. Men med förluststöden för Corona borträknade gjorde föreningen totalt en
förlust på 210 047 kr.
För fullständig ekonomisk redovisning hänvisas till resultat- och balansräkningen.
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YTTERLIGARE ETT CORONA ÅR
2021 blev precis som 2020 ett ovanligt år med mycket anpassningar och det var många tvära kast med
restriktioner. Året inleddes med en nedstängning av all verksamhet och inte ens våra barn och ungdomar tilläts
träna under de första veckorna. Den 24 januari blev det återigen tillåtet att träna för samtliga men för alla över
17 år rekommenderades enbart utomhusträning. Samtidigt som dessa föreskrifter infördes blev det också tillåtet
för barn och unga att spela enstaka matcher. Det varade dock inte längre än en dryg månad och den 1 mars
infördes åter restriktioner som medförde att inga matcher fick genomföras. Hela mars och större delen av april
bestod således enbart av träning för våra lag som i vanliga fall brukar avsluta sina ishockeysäsonger med cuper
samtidigt som fotbollssäsongen drar igång på allvar. Lättnader för barn och ungdomar, under 18 år, infördes
den 28 april när det återigen blev tillåtet att spela enstaka matcher. För seniorlagen var det dock ytterligare en
månad med enbart träning innan det den 1 juni var tillåtet att spela matcher. Det var även då som det blev tillåtet
att arrangera läger i mindre omfattning, de första övernattande lägergästerna på Arkadien hade vi den 19 juni.
Fler och fler restriktioner hävdes under inledningen av sommaren vilket gjorde att de årliga sommarlägren kunde
genomföras men i mindre omfattning. Arken var under hela 2021, likt stora delar av 2020, en övernattningslokal
med våningssängar för att kunna separera lägergrupper åt.
De arrangemang som föreningen normalt anordnar ställdes in löpande under året. Inomhusbingon ställdes in
helt och hållet och bilbingosäsongen startade inte förrän i juli, Rimbo Cup ställdes in, Rimbo galan ställdes in
och Rimbo marknad kunde inte genomföras då lättnaderna i restriktionerna inte var tillräckliga.
Fotbollssäsongerna blev halverade och genomfördes som enkelserier för samtliga lag utom för damlaget i div I
som därmed hade seriematcher hela vägen in i november. Ishockeyns säsong 20/21 avslutades redan i december
2020 så det blev ett långt uppehåll när de sedan skulle dra igång verksamheten igen till hösten. För A-laget hade
Corona stor påverkan och antalet matcher som flyttades av den anledningen var många.

CORONASTÖD
Även under 2021 avsattes pengar från regeringen för att täcka upp en del av de förluster som pandemin
medförde. Likt föregående år användes en beräkningsmodell för att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna,
enligt den beräknas föreningen gemensamt ha gått miste om 1 669 975 kr och återigen var det huvudstyrelsen
som drabbades ekonomiskt hårdast, 856 765 kr beräknas de uteblivna intäkter uppgått till.
Föreningen erhöll sammanlagt 1 198 0000 kr i förluststöd under 2021, av dessa var 358 000 kr en fyllnadsutbetalning för 2020, resterande bidrag täckte omkring häften av de belopp som söktes. Pengarna var oerhört
viktiga för att anläggningen och verksamheten kunde fortgå utan att större drastiska åtgärder behövdes för att
spara pengar.

UTHYRNING
Som en följd av pandemin var 2021 ett sämre år för uthyrningsverksamheten än det föregående, jämfört med
2019 var intäkterna för mat, logi och hyror omkring 580 000 kr lägre under det gångna året. Då allt fler under
de senaste åren börjat nyttja vår anläggning för dagläger så infördes vid årsskiftet en avgift för de som vistas på
idrottsplatsen under mer än fem timmar. Tidigare har dessa enbart betalat för sina bokade tider trots att de nyttjat
anläggningen längre tid än så vilket medför kostnader för föreningen. Avgiften per person och dag var 50 kr
och genererade närmare 100 000 kr under 2021.
Likt föregående år så genomförde de stora återkommande kunderna Hockey Camp Sweden (V.27–29) och
Uppsala Skridskoklubb (V.25–26) sina läger under sommaren, men i mindre omfattning.
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NORRTÄLJE KOMMUN – HYRA AV IP ARKADIEN.
Skolors nyttjande av idrottsplatsen dagtid för fotboll, friidrott samt skridskoåkning har löpt på under året och
det avtal som tecknades under 2018 med Norrtälje Kommun sträcker sig även över 2022.

BIDRAG NORRTÄLJE KOMMUN
Under 2021 fick Rimbo IF, likt tidigare år, anläggningsbidrag från Norrtälje Kommuns Kultur- & Fritidsnämnd
på 1 100 000 kr. Föreningen erhöll även ett investeringsbidrag på 150 000 kr till belysning av aktivitetsytan och
löparbanorna kring A-planen. Även detta påverkades av pandemin och leverans samt installation av detta sker
först under maj 2022.

BÅLBROHALLEN
Uthyrningen av hallen var, likt föregående år, begränsad på grund av Corona pandemin och de restriktioner som
innebar att inomhusträning inte var tillåten eller enbart var tillåten för barn och ungdomar. De som nyttjat hallen,
förutom föreningens egna fotbolls- och ishockeylag och bordtennissektion, var bland annat Räddningstjänstens
personal och Riflex AB. Utöver det har flertalet kompisgäng stående tidsbokningar för innebandyspel i hallen.
Den har även utnyttjats för privata fester och barnkalas och under perioder nyttjades den även för Corona
vaccination.

MULLEVALLEN & SKARSJÖPLAN
Rimbo IF har fortsatt haft ansvar för skötsel och uthyrning av de kommunala planerna Skarsjöplanen och
Mullevallen. Viby Friskola har under året använt Skarsjöplan under sina idrottslektioner.

UPPLÅTELSE LÅNGSJÖSKOLAN
Under 2021 hade Rimbo IF fortsatt, på uppdrag av Norrtälje Kommun, ansvaret för att öppna och stänga
Långsjöskolans sporthall och matsal vid bokningar. Kommunen installerade under hösten ett nytt låssystem med
nyckelbrickor och vårt ansvar för upplåtelse avslutades därför vid årsskiftet.

IDROTTSLIGT
Hockeysäsongen kunde detta år genomföras även om det var med vissa begränsningar.
Under säsongen 2021–2022 har aktiva lag utöver A-laget varit; Team 11/12, Team 13/14 samt gruppen i
hockeyskolan.
ISHOCKEY

2021 spelade damlaget i div I Norra Svealand och slutade på en åttondeplats. Övriga dam& flicklag under 2021 har varit; Dam 2 i div. III, F06/07, F08/09, F10/11, F12 samt F14/15.
DAMFOTBOLL

HERRFOTBOLL Säsongen 2021 drog sig herrlaget ur div V Uppland och blev därmed tvångsdegraderade till

div VIII. Övriga herr- & pojklag under 2021 har varit; P04/05, P06/07, P08, P09, P10, P11/12, P13, P14 och
P15 som startade under hösten.
För utförligare redovisning av Rimbo IF fotbolls- och ishockeysektioners verksamheter under 2021 hänvisas
till respektive sektions verksamhetsberättelse.
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BORDTENNISSEKTIONEN
Under årets första månad spelades det ingen bordtennis till följd av restriktionerna men efter det var det likt
tidigare år träningar i Bålbrohallen på tisdagskvällar mellan 18.00-19.30. Ingen tävlingsverksamhet har bedrivits
utan enbart motionsspel. Sektionens verksamhet är av så liten omfattning att ekonomin ej redovisas separat, den
inkluderas därför i huvudstyrelsens redovisning.

BINGO
Ingen inomhusbingo spelades till följd av Corona pandemin. Bilbingo startades av samma anledning inte upp
förrän i juli månad och spelades till slutet av september. För ekonomisk redogörelse hänvisar vi till sektionernas
respektive redovisning.

UTVECKLING AV ARKADIEN
Med anledning av Corona pandemin och den osäkerhet den medförde var 2021 ett år då inga större arbeten
utfördes. Däremot gjordes flertalet mindre arbeten där bland annat Bålbrohallen fick sig en välbehövlig
ommålning invändigt och väggarna går nu i föreningens färger. Även entrén in till ishallen, flertalet
omklädningsrum och delar av boendekorridorerna målades. Gången mellan omklädningsrum 12 och ishallen
byggdes under slutet av året om på grund av fuktskada.

SLUTORD
När vi går in i 2022 är det med en tillförsikt om att vi i år ska kunna genomföra de sedvanliga arrangemangen,
spela fulla säsonger i både ishockey och fotboll samt att vi ska kunna återgå till ett mer normalt läge när det
gäller uthyrningen. Föreningen har klarat av Corona pandemin ekonomiskt väldigt bra, mycket tack vare en
återhållsamhet från alla håll, något som gör att vi fortsatt står på en stabil grund ekonomiskt och därmed har alla
förutsättningar för att utveckla både vår anläggning och vår verksamhet under den närmaste framtiden.

Huvudstyrelsen vill som alltid rikta ett stort tack till styrelsemedlemmar, personal, ledare,
spelare samt alla övriga personer som under 2021 och även hela Corona pandemin på ett
eller annat sätt engagerat sig i Rimbo IF:s verksamhet. Stort tack även till de företag,
företrädesvis från orten, som stödjer föreningens verksamhet genom att vara sponsorer år
efter år trots att de liksom vi blivit lidande de senaste två åren.

Tack!

i mars 2022

Rimbo Idrottsförening
Huvudstyrelsen
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